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1. INLEIDING

Na de kampen in de Oostvaardersplassen (Canters e.a., 1982, 1983), het Swalmdal (Bosman &

Margry, 1983), Kampina (Margry & Minkenberg, 1984), bij Staphorst (Canters, 1987) en bij

Hollenfels in Luxemburg (Minkenberg e.a., 1987) heeft de Veldwerkgroep van de Vereniging voor

Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming van woensdag 16 tot en met zondag 20 oktober 1985 voor

de zesde maal aan leden van de vereniging en aan belangstellenden de mogelijkheid geboden om

deel te nemen aan zoogdierkundig veldonderzoek. Dit kamp, dat plaatsvond in het Rijk van

Nijmegen met als uitvalsbasis jeugdho el "Die Hooghe Hoenderbergh" tussen Groesbeek en

Malden, had een ietwat ander karakter dan de voorafgaande activiteiten. Welbewust werd een

relatief groot gebied met een grote variatie aan biotooptypen onderzocht. Het belangrijkste

argument hiervoor was het bieden van afwisselende activiteiten aan de deelnemers.

Het voomaamste studie-object waren kleine zoogdieren (spitsmuizen en kleine knaagdieren).

Onze resultaten worden vergeleken met andere studies op dit gebied in het Rijk van Nijmegen.

Over de zoogdierfauna van het Rijk van Nijmegen in het algemeen en van de onderzochte

deelgebieden in het bijzonder is weliswaar relatief veel bekend, maar er zijn toch duidelijke

lacunes. Dit klemt met name in de omgeving van Groesbeek en in de Ooypolder, omdat daar

landinrichtingsprojecten in voorbereiding zijn.

De doelen van deze zoogdi~rinventarisatie waren:

- het propageren van zoogdierkundig veldonderzoek

- het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op dit gebied bij de deelnemers

- het beschrijven van de zoogdierfauna van een aantal natuurgebieden in het Rijk van

Nijmegen, met name wat betreft biotoopvoorkeur en populatiesamenstelling

- het doen van aanbevelingen met betrekking tot de zoogdierfauna in het kader van de

ruilverkaveling Groesbeek en de herinrichting Ooypolder.
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2. GEBIEDSBESCHRUVING

Als Rijk van Nijmegen wordt hier opgevat het huidige Nederlandse deel van het vorstelijk

domein, dat hoorde bij de palts van die stad. Het is een bijzonder gevarieerd gebied. De

stuwwal, die van het centrum van Nijmegen naar het zuidoosten loopt, vormt de kern van de

streek. In het zuiden en het noorden wordt de grens bepaald door rivieren: de Niers, de Maas

en de Waal. In het oosten is de rijksgrens de limiet en in het westen ongeveer de lijn

Winssen-Niftrik. Binnen dit gebied zijn vijf sterk uiteenlopende natuurgebieden

ge'inventariseerd, die tesamen de volle afwisseling van het Rijk van Nijmegen bieden.

Het staatsnatuurreservaat de BRUUK (gebied I), dat gelegen is in het bekken van Groesbeek,

heeft een bewogen geschiedenis. Dwars door het terrein loopt de Leijgraaf, een watergang die

waarschijnlijk in de eerste helft van de veertiende eeuw is gegraven (Thissen, 1991). Het

gebied bestond in de achttiende eeuw uit natte graslanden met wat struiken en bomen. Het werd

door de inwoners van Groesbeek gebruikt als gemeenschappelijke weidegrond. In 1839 werd het

terrein, toen De Broeken genaamd, bij de derde domeinveiling door het rijk verkocht aan een

particulier. Het omringende vochtige heidegebied, de Horst, is omstreeks 1860 ontgonnen. Ben

groot deel van het reservaat is omstreeks 1923 enkele jaren als akkerland in gebruik geweest,

maar door wateroverlast ten gevolge van kwel mislukte deze ontginningspoging. Daama was het

gebied hoofdzakelijk in gebruik als hooiland. De bodem bestaat uit moerige l6ssleem. Voor

1940 is er op enkele plaatsen veen gebaggerd. Wegens de uitzonderlijke botanische kwaliteiten

kocht de overheid in 1940 het gebied van de Baron Van Verschuer, die op de S1. Jansberg

woonde. Helaas liet de Staat de hooilanden aan hun lot over. Pas in 1957 stelde het

Staatsbosbeheer weer een maairegime in. lnmiddels was een groot deel van de hooilanden

dichtgegroeid met ruigte en struweel. Hoewelook de "nieuwe" hooilanden zeer interessant

zijn, heeft de Bruuk behoorlijk aan betekenis ingeboe1. Meer dan 20 zeldzame plantesoorten

zijn inmiddels verdwenen. Dit is overigens niet alleen een gevolg van de verwaarlozing van

het interne beheer, maar wordt ook veroorzaakt door invloeden van buitenaf, waaronder

vermindering van de kwel uit de omringende stuwwal. Het terrein bestaat nu uit schrale

hooilanden met kleine stukjes blauwgrasland en uit ruigte, wilgenstruweel en loofbosjes.

De GROENLANDEN (gebied II), een van de verspreid liggende terreinen, die het staats

natuurreservaat "Ooypolder en Millingerwaard" vormen, is een binnendijks complex met tichel

gaten en zandputten van verschillende ouderdom (10-60 jaar) en diepte. De oorspronkelijke

bodem bestond uit een relatief dunne kleilaag op zand. Waar naast de klei ook zand gewonnen

is, ligt nu open water. Ben groot gedeelte van het terrein bestaat echter uit ondiepe putten

met waterplanten, riet of wilgen. De oude gedeelten, die met hand krach t uitgegraven zijn,

hebben een kleinschalig en gevarieerd karakter. Toen er nog klei gewonnen werd, groeiden er
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op de kalkrijke, kale zandbodems, die onder invloed van de weersomstandigheden en de stand

van de Waal een sterk wisselende waterstand hadden, zeldzame planten (o.a. alpenrus Juncus

alpinoarticulatus subsp. alpinoarticulatus). Het terrein is niet vrij toegankelijk en

moeilijk begaanbaar.

Het WYCHENSE VEN (gebied III), een uitgeveende oude Maasarm, is een deel van het staatsna

tuurreservaat "Overasseltse en Hatertse Vennen", een stuifzandrug (Maasduinen) met veel

voedselarme vennen. Het reservaat is een gevarieerd gebied met naaldbos, heide, akkers en

graslanden. Het Wychense Yen is wat voedselrijker dan de rest van het reservaat. Staats

bosbeheer probeert de graslanden langs dit water om te vormen tot schrale hooilanden. Op de

oever groeit riet en hier en daar wilgenstruweel.

De SINT-JANSBERG (gebied IV) is in 1970 door Natuurmonumenten van de erven van de baron Van

Verschuer gekocht. Het sterk geaccidenteerde terrein is bedekt met loof- en naaldbos. In de

dalen ontspringen op enkele plaatsen bronnen. Om een nuttig gebruik van dit water te kunnen

maken, onder meer voor de watermolen, zijn door mid del van aarden wallen stuwmeertjes en

leidingen aangelegd. Ook aan de voet van de stuwwal komt op diverse plaatsen het grondwater

dichtbij en zelfs tot aan het maaiveld. In de brongebieden groeien karakteristieke planten,

zoals de reuzepaardestaart Equisetum telmateia.

De BOSW ACHTERU GROESBEEK (gebied V) ligt op de stuwwal en bestaat bijna helemaal uit

naaldbossen opzandgrond. Het terrein is voor zoogdieren waarschijnlijk minder interessant,

maar er was in feite weinig van bekend en het ligt vlakbij de uitvalsbasis van het kamp. De

boswachterij is ontstaan doordat Natuurmonumenten in de jaren twintig enkele landgoederen ten

westen van Groesbeek aankocht. In 1930 werden deze terreinen door het Rijk overgenomen. Bij

de splitsing van de spoorlijnen Nijmegen-Kleef en Nijmegen-Venlo, direct ten westen van "Die

Hooghe Hoenderbergh", liggen heideterreintjes, waar de in Nederland zeer zeldzame grauwe

dopheide Erica cinerea groeit.
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3. MATERIAAL EN METHODEN

Het inventariseren in het Rijk van Nijmegen was bij dit kamp voomamelijk gericht op kleine

zoogdieren. Voor het vangen van (spits)muizen werden Longworth-live-traps gebruikt. Gezien de

in het algemeen slechte resultaten die met kastvallen voor marterachtigen geboekt worden, en

de zeer slechte resultaten op dit gebied in 1983 in de Kampina (zie Margry & Minkenberg,

1984) is er vanaf gezien om op grote schaal met dergelijke kastvallen te werken. AIleen in de

Groenlanden is een klein aantal kastvallen geplaatst. Dit heeft alleen "vals alarm"

opgeleverd. Andere gegevens omtrent de zoogdierfauna werden verzameld aan de hand van

veldwaamemingen, sporen, doodgevonden dieren en QMC-batdetectors. Voor meer informatie over

de toegepaste inventarisatiemethoden wordt verwezen naar Hoekstra e.a. (1977), naar Lange

e.a. (1986) en voor het werken met bat-detectors naar Helmer e.a. (1988).

In dit rapport wordt met het begrip "bosspitsmuizen" het Sorex araneus/coronatus complex
bedoeld.

3.1. Onderzoek met live-traps

3.1.1. De "standaard"vangmethode

De Longworth-vallen werden gevuld met droog hooi, dat tijdens het onderzoek zonodig werd

aangevuld of ververst. Ais aas werd een combinatie van gemengde granen, brood met pindakaas

en stukjes spek gebruikt. Het aas werd bij iedere controle zonodig aangevuld. Per gebied werd

bij een controle door een groep gemonsterd. Er was minstens een ervaren muizenvanger in de

groep. De leden van een groep konden wisselen met andere groepen zodat iedereen meerdere

vanggebieden te zien kreeg.

Ben vallijn bestond uit tien vallen met een onderlinge afstand van vijf meter. De val-

lijnen werden, met een uitzondering, minstens 100 m uit elkaar geplaatst. Door tijdgebrek ten

gevolge van de slechte toegankelijkheid werden twee vallijnen in de Groenlanden (11-2 en

11-3) op slechts 50 m van elkaar geplaatst. Verplaatsing van muizen tussen deze beide lijnen

werd overigens niet vastgesteld. Aantoonbare uitwisseling van individuen deed zich wel voor

tussen de vallijnen 11-3 en 11-4, die op ruim 100 m van elkaar stonden. In 11-4 werd bij de

middagcontrole van 18 oktober een gemerkt rosse woelmuis Clethrionomys glareolus mannetje

gevangen, dat een dag eerder gevangen moet zijn in vallijn 11-3. Ben vallijn werd steeds in

een eenvormig biotoop (ecotoop) geplaatst, zoveel mogelijk in een rechte lijn.

De vallen werden aan het eind van de middag van 16 oktober geplaatst, waarbij het val me

chanisme geblokkeerd was. Dit "prebaiten" duurde tot 9.00 uur de volgende ochtend, waama de

va11enop scherp werden gezet. De va11enwerden vervolgens dagelijks omstreeks 9.00, 15.00 en

21. 00 uur gecontroleerd. De eerste controle was op 17 oktober om 15.00 uur; de laatste op 20
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oktober om 9.00 uur. Inl totaal werd er gedurende drie achtereenvolgende dagen en nachten

gevangen. Er zijn negen controlerondes geweest.

Bij de con troles van de vallen werden gevangen dieren uit de val opgevangen in een grote

doorzichtige plastic vangzak, op soort gedetermineerd, zo mogelijk gesekst, op leeftijd

geschat en vervolgens gemJrkt en gewogen. In een aantal gevallen werden ook notities gemaakt

omtrent voortplantingsactiviteit (voor vrouwtjes: lacterend of zwanger; voor mannetjes:

seksuele activiteit op grond van de omvang van de balzak) en individuele kenmerken (bijv.

beschadigingen aan staart of oren). De dieren werden gemerkt door een stukje dekhaar uit de

yacht te knippen. Op de eerste dag werd dit merk op de rug bij de staartbasis aangebracht, de

tweede dag midden op de rug en de derde dag op de rechterflank. Bij terugvangsten werden deze

merktekens genoteerd. Het onderscheid tussen mannetjes en vrouwtjes werd gemaakt aan de hand

van de ruimte tussen gesldchtsopening en anus: bij de vrouwtjes is deze klein en onbehaard,

bij de mannetjes groot en behaard. Bij spitsmuizen is doorgaans uitwendig geen verschil

tussen de seksen te zien. De leeftijdsbepaling geschiedde op grond van de volgende kenmerken:

- juveniel: kleiner en lichter dan adult; in een aantal gevallen nog donshaar in de yacht

waardoor de yacht licht of grijs van kleur is; door de yacht schemerende huid;

- subadult: even groot als adult, maar geslachtskenmerken onontwikkeld;

- adult: geslachtskenmerken ontwikkeld.
I

Zoals ook op eerdere kampen geconstateerd werd (zie Minkenberg e.a., 1987) is het op

leeftijd schatten moeilijk reproduceerbaar en daardoor dubieus. De schattingen in het veld

zijn in dit verslag niet gebruikt. Het onderscheid tussen juveniel, subadult en adult is

uiteindelijk gemaakt op gr~nd van het gewicht (zie 4.1.3.).

De gevangen kleine zoogdieren werden in een plastic zakje gewogen met behulp van een

veerbalans (merk Pesola) met een nauwkeurigheid van 0,5 gram. Bij meerdere malen gevangen

exemplaren werd het gewicht bij de eerste vangst aangehouden. Dade exemplaren werden

opgemeten en zijn opgenomen in een tweetal collecties (zie bijlage 3).

3.1.2. Beschrijving van de vanglocaties

In de Bruuk, de Groenlanden, de Sint-Jansberg en bij het Wychense Yen werden op woensdag

middag 16 oktober steeds zes vallijnen van tien vallen uitgezet, in totaal dus 24 lijnen.

Vijf van deze vallijnen werden wegens het ontbreken van vangsten voortijdig geruimd. Hierdoor

bleven er negentien "standaardvallijnen" over, waarmee berekeningen van de populatiegrootte

en -dichtheid gedaan konden worden. Hier werd gedurende de gehele kampperiode de

"standaard"vangmethode toegepast (zie vorige paragraat). Extra en tussentijds vrijgekomen

vallen werden op andere interessante plaatsen uitgezet, onder andere in de boswachterij

Groesbeek en op plekken, waar andere kleine zoogdiersoorten verwacht werden.

AIle vaIlijnen zijn beschreven in tabel 1. De lokaties van de 24 vallijnen, die op 16
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oktober zijn uitgezet, zijn in detail beschreven in bijlage 1, met name wat betreft de

vegetatiesamenstelling en -structuur.

Tabel 1. Vallijnen en -groepen

Amersfoort-

BRUUK
coordinatendata

I-I
b194.5-419.517/20-X

1-2
b194.5-418.917/19-X

1-3
b194.7-418.817/20-X

1-4
b195.4-419.617/20-X

1-5
b195.1-419.217/19-X

1-6
b195.1-419.117/20-X

1-7
195.0-419.519/20-X

1-8
195.3-419.019/20-X

GROENlANDEN

II-1
b190.7 -431. 017/18-X

II-2
b191.4-430.417/20-X

II-3
b191. 4-430.517/20-X

II-4
b191.2-430.517/20-X

II-5
b191.1-430.517/20-X

II-6
b191. 0-430.317/20-X

II-7
190.8 -431. 419/20-X

WYCHENS VEN

III-1 b
182.6-423.617/20-X

III-2 b
182.6-423.517/20-X

1II-3 b
182.6-423.717/18-X

III-4 b
182.3-423.317/20-X

1II-5 b
182.4-423.517/20-X

1II-6 b
182.9-423.117/20-X

1II-7
182.8-423.418/20-X

SINT-JANSBERG

IV-l
b191.2-418.217/18-X

IV-2
b191.5-417.317/20-X

IV-3
b192.0-416.817/20-X

IV-4
b192.4-416.717/20-X

IV-5

b193.0-417.417/20-X
IV-6

b193.0-417.217/20-X
IV-7

191. 2-418.618/19-X
IV-8

191.6-418.419/20-X

omsehrijving

vak Va, overgang sehraa11and-populierenbos
vak IIIe, eikenstruwee1
vak Ib, sehraa11and

vak Vllld, "griend"
vak Ie, sehraa11and

vak Ie, eikenbos

vak VIla, 1angs Oude Leijgraaf

erf & woonhuis Hogewa1dseweg 6

kad. Ooy A-927,steenfabriekterrein
kad.

Ooy A-486,tiche1gaten"
"

"
"

" grens ruigte/akker," grens weide/tiehelgat,kad. Ooy A-699,rutne steenoven

kad. Wyehen C2-1680, bosje Eikenhorst
kad. Wyehen C2-967, noordoever t.h.v. Eikenhorst

kad. Wyehen C2-1689, bosje Eikenhorst

kad. Wyehen C2-989, in grasland nabij damweg
kad. Wyehen C2-988, zuidoever nabij damweg
kad. Wychen C2-1442, oever zuidoostpunt
erf boerderij Eikenhorst

vak 33, Zevendal houtwa1

vak 15b, Kiekberg loofbos
vak lIb, dal Molenbeek
de Geuldert

vak 20b, Maartensberg bosrand

vak 20b, Maartensberg larixbos

schuur Papenbergseweg 25
Klein-Amerika zandkuil

BOSWACHTERIJ GROESBEEK

V-1 190.0-421.2 17/19-X heideterrein voor Hooge Hoenderberg
V-2 190.2-421.5 19/20-X vak 46e

V-3 189.8-420.2 19/20-X Mulderskop, vak 22b

ELSHOF 185.4-423.4 19/20-X Berkenhof

b) biotoopbesehrijving zie bijlage 1
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Fig. 2. Ligging van de vallijnen in de belangrijkste onderzochte gebieden
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2c. Sint-Jansberg (gebied III).

2d. Wychense Yen (gebied IV).

••,
O 1OOm

1 __

JANSBERG

EIKENHORST

'\ 7( "-

~#

'.



-16-

3. 1.3. Berekening populatiegrootte en -dichtheid

Voor het maken van een schatting van de populatiegrootte is gebruik gemaakt van de Weighted

Mean methode (Begon, 1979). Deze methode gaat uit van de verhouding tussen reeds gemerkte

(teruggevangen) en voor het eerst gevangen exemplaren exemplaren bij de verschillende

controles. De berekening is niet uitgevoerd, wanneer van de betrokken soort slechts bij een

controle exemplaren gevangen zijn. Verder kan deze methode bij de Sorex-soorten niet

toegepast worden wegens de grote sterfte.

De populatiedichtheid kan in principe berekend worden uit de populatiegrootte en de

oppervlakte, die door de vallijn bestreken wordt. Deze oppervlakte is weer afuankelijk van de

omvang van de "home range", het gebied waarin de muis zich beweegt tijdens de dagelijkse

routinebezigheden. Wanneer men uitgaat van bepaalde standaard home ranges kan voor iedere

soort de oppervlakte berekend worden, die door een vallenrij bestreken wordt (zie Canters

e.a., 1982). Bij de toegepaste rij van tien vallen met een onderlinge afstand van vijf meter2
is dit voor de rosse woelmuis Clethrionomys glareolus 3732 m , voor de veldmuis Microtus

222

arvalis 2378 m , voor de aardmuis Microtus ¥restis 2559 m (bij een home-range van 975 m ), 2
voor de dwergmuis Micromys minutus 1634 m en voor de bosmuis Apodemus sylvaticus 4329 m .

Men moet evenwel bedenken, dat de standaard home range slechts een benadering is en dat de

oppervlakte hiervan in werkelijkheid sterk varieert en onder meer afuankelijk is van het

geslacht en de sociale status van een bepaald individu, de terreingesteldheid en het seizoen.

3.2. Weersgesteldheid

De eerste twee vangdagen (donderdag en vrijdag) was het bewolkt zonder regen van betekenis.

De minimumnachttemperatuur was aan de hoge kant. In de nacht van donderdag op vrijdag

veranderde het weer. De bewolking nam af, de wind nam toe van zwak naar matig en de
o

temperatuur daalde 's nachts tot 3 C. Zondag 20 oktober was het prachtig zonnig herfstweer.

Tabel 2. Temperatuur (oC) in de onderzoeksperiode (station DEELEN)

OKTOBER 16 17 18 19 20

max. dagtemperatuur
min. nachttemperatuur 10 10

13 1L 14
3 4
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4.RESULTATEN

4.1. Vangsten met Longworth-vallen

4.1.1. Soorten en aantaIlen

In totaaI werden er gedurende de gehele vangperiode 229 verschillende individuen gevangen.

Dit waren 13 bosspitsmuizen Sorex araneus/coronatus, 1 dwergspitsmuis Sorex minutus, 8

huisspitsmuizen Crocidura russula, 78 rosse woelmuizen Clethrionomys glareolus, 5 ve1dmuizen

Microtus arvalis, 4 aardmuizen Microtus agrestis, 8 dwergmuizen Micromys minutus, 107

bosmuizen Apodemus sylvaticus, 4 huismuizen Mus musculus en 1 wezel Mustela nivalis.

De vallijnen en -groepen, waarin de verschillende soorten kleine zoogdieren gevangen

werden, staan vermeld in tabel 3. Rierin staat ook het totaaI aantaI gevangen verschillende

individuen en het dood aangetroffen aantaI vermeld. Ret sterftecijfer onder de Sorex-soorten

is hoog en ligt voor de bosspitsmuizen op 54 procent. Voor de overige soorten is de sterfte

riihi1 of gering. Er lijkt een verschil te zijn tussen de sterfte van de bosspitsmuizen bij de

ochtendcontrole enerzijds (maximale verblijftijd in de val circa 12 uur) en de middag- en

avondcontrole anderzijds (voor beide is de maximale verblijftijd in de val circa 6 uur). Dit

verschil is logisch aangezien de vallen niet voorzien waren van meelwormen. De aantaIlen zijn

te klein voor een statistische toetsing van een eventueel nadelig effect van de verblijfsduur

in de val op de overleving. Bij eerdere kampen bleek dit verschil significant te zijn (zie

Margry & Minkenberg, 1984).
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Tabel 3. Vallen en gevangen soorten.
Met asteriks (*)

"standaardvallijnen".

Afkortingen zie tabel 5.

valgroep

Sorex Sorex Croci Cleth Micro Micro Micro Apode MusMuste

of -lijn

a=cminrusglaarvagrminsylmusniv

BRUUK

I-I

* ---X-X

1-2 1-3

* -----X-X

1-4

* X--X--XX
1-5 1-6

* -------X

1-7

-------X

1-8

--X----XX

GROENLANDEN

II-III-2

* ---X---X

II-3

* ---X---X

II-4

* ---X---X

II-5

* X------X

II-6

* ----X--X

WYCHENSE VEN

III-l *
X--X---X

III-2 *
-------X

III-3 III-4 *
---X---X-X

III-5 *
X--X---X

III-6 *
------XX

III-7

X-X---X

SINT-JANSBERG

IV-lIV-2

* -------X

IV-3

* X--X

IV-4

* X--X---X

IV-5

* ---X---X

IV-6

* ---X---X

IV-7

--X----X

IV-8

--X

BOSWACHTERIJ GROESBEEK

V-I

-X-X-X-X

V-2

---X

V-3

ELSHOF

---X--XXX

Totaal aant.
exemplaren

13187854810741

(van I t/m V) waarvan dood

71-1--12
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Tabe1 4. Over1eving van bosspitsmuizen Sorex araneusjcoronatus bij

ochtendcontro1es enerzijds en middag- en avondcontro1es anderzijds

1evenddood

ochtend- contro1e

26T= 12 uur
max

middag-

41T=6 uur

en avondc.

max

Totaa1

67

Tabe1 5. Aanta1 verschi11ende gevangen exemp1aren (terugvangsten en ontsnapte
dieren niet meegete1d) in "standaardva11ijnen". Tussen haakjes het aanta1 dood

aangetroffen exemp1aren.

standaard

vallijn

1-1
1-3
1-4
1-6
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6

II1-1
II1-2

III -4

III-5
II1-6

IV-2
1V-3

IV-4

1V-5
1V-6

Sorex
a=c

1

1(1)

4(3)

2(1)
1

Cleth

gla

6

1

1
12
1

3

5(1)
1

15

5
9
14

Micro

arv

5

Micro

agr

2

1

Micro Apode

min syl

2

3 (1) 9
2(1)
5
2

8(1)
15

1
5
18
4
5

1 5
2

4
5
5

Muste
niv

1

Sorex a=c: Sorex araneusjcoronatus, Sorex min(utus), Croci(dura) rus(sula),

Cleth(rionomys) gla(reolus), Micro(tus) arv(alis), Micro(tus) agr(estis),
Micro(mys) min(utus), Apode(mys) syl(vaticus), Mus mus(culus),
Muste(la) niv(alis)
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De vangstpercentages bij de ochtend-, middag- en avondrondes bleven in d~ loop van het

onderzoek redelijk constant (zie tabel 6). De duur van de prebait-periode (circa 18 uur)

lijkt voldoende te zijn geweest. Het maximum aantal mogelijke vangsten per ronde is 19 x 10 =
190. Duidelijk is dat er in de ochtend- en avondrondes meer gevangen werd dan bij de

middagrondes. Berekend per uur was de vangst bij de avondrondes het hoogst; voor de
avondrondes stonden de vallen zes uur en voor de ochtendrondes maar liefst twaalf uur.

Tabel 6. Vangsten en bezettingspercentages in "standaardvallijnen".
Ochtendronde: vangperiode circa 21.00-9.00 uur;

middagronde vangperiode circa 9.00-15.00 uur;
avondronde : vangperiode circa 15.00-21.00 uur.

vallijn

ochtendronde middagronde avondronde Totaal
18-X 19-X 20-X 17-X 18-X 19-X 17-X 18-X 19-X

1-1
1-3

1-4
1-6
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
III -1
III-2
III -4
III-5
III-6
IV-2

IV- 3
IV-4
IV-5

IV-6

1

3
1
1
6
3
4

2

2

3
4
2

7

4
7
9

2

2

2

5
3
5
1
4
5
2
3
3

6
3
7

7

3
1
3

1
5
3
2

4
5
2
6
1
2
5
3
7
7

1

4

2

2

4
1
3
6

3
1

1

1

1
6

4

1

1

4

1 3
1
5 3

2

3 3

2 3
3 4
2 2

1 2
1 6
2 3
2 2

3 2

6 4
2 3

4 7
10 7

3
1
2

2

4
2

1
1
2
7

3
4
2

4
1
7
7

14
3

18

3
6

37

17

19

9
15

26
17
21

14
2

38
17
43
63

Totaal aantal 59

bezettings-

percentage 31

60

32

60

32

23

12

13

7

10 48

5 25

56

29

53

28

382

22,3

4.1.2. Populatiegrootte en -dichtheid

Uit een vergelijking van het minimum aantal (aantal gevangen verschillende individuen) en de

Begon-index (geschatte populatiegrootte) blijkt, dat de meerwaarde van deze laatste maat

gering is (zie tabel 7). In een aantal gevallen komt de Begon-index zelfs lager uit dan het

aantal verschillende gevangen exemplaren.

Dit probleem is reeds eerder geconstateerd (zie Canters, 1983; Allaerts e.a., 1990). De

standaard-minimum-methode (zie Lange e.a., 1986) levert soms betere resultaten. Voor
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berekening van de populatiegrootte met behulp van deze methode is evenwel een relatief groot

aantal vangsten nodig. Het aantal vallen per monsterpunt moet dan zeker hoger zijn dan de 10

stuks, die in dit kamp per standaardlijn werden uitgezet. Daarom en omdat de Begon-index vrij

algemeen, zoals ook op eerdere kampen, gebruikt is, is hier toch gekozen voor deze maat. Wel

is voor de berekening van de geschatte dichtheid uitgegaan van het minimum-aantal, wanneer

dit hoger was dan de Begon-index.

Uit de vergelijking van het minimum-aantal en de Begon-index wordt verder duidelijk, dat

rosse woelmuizen Clethrionomys glareolus een hoge vangkans hebben en veldmuizen Microtus

arvalis een lage.

Tabel 7. Schatting van populati~dichtheden

soort

Apodemus

sylvaticus

Clethrionomys

glareolus

!1icrotus

agrestis

!1icrotus

arvalis

vallijn

1-3
1-4
1-6
II-2
II-3
II-4
II-5
II-(;
III-l
1II-2
III -4
1II-5
1II-6
IV-4
IV-5
IV-6

1-1
II-3
III-4
1II-5
IV-3
IV-4
IV-5
IV-6

1-1

II-6

minimumi)
aantal

2
9
2
5
2

8
15

1
5

18

4
5
5
3
5
7

6
12

5
1

15

5
9
14

2

5

geschatte

populati2)
grootte

2
12

2

9
2

8
29

1
5

22

5
5
3
3
5
7

5
12

5
1

16

4
9

13

2

13

geschatte
dichtheidjha

5
28

5
21

5
18

67
2

12
51
12

12*
12

7
12
16

*
16
32

13
3

43*
13
24*
38

8

55

1-4!1icromys
minutus

1) aantal verschillende individuen

2) Begon-index (zie Begon, 1979)

3 2
*

18

*) uitgegaan van minimum aantal (verschil1enden), omdat dit groter is dan de

Began-index
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4.1.3. Gewichten en populatiesamenstelling

Het is opvallend, dat bij de vrouwtjes van zowel de rosse woelmuizen (fig. 5) als de

bosmuizen (fig. 8) gren exemplaren werden aangetroffen van 20 of 21 gram. Ook bij de

mannetjes lijkt er een scheiding tussen twee gewichtsgroepen te zijn bij respectievelijk 21

(rosse woelmuis Clethrionomys glareolus, fig. 4) en 22 gram (bosmuis Apodemus sylvaticus,

fig. 7). In september 1986 werd een overeenkomstige scheiding tussen gewichtsklassen bij

bosmuis (22 gram) en rosse woelmuis (23 gram) vastgesteld bij een onderzoek op het landgoed

Ons Erf bij Berg en Dal (Hollander, 1986). Bij de bosmuis is er sprake van drie

geboortegolven per seizoen (Van der Straeten, 1966). Men zou kunnen veronderstellen, dat de

zware exemplaren de individuen zijn, die de voorafgaande winter overleefd hebben plus de

exemplaren van de eerste geboortegolf (april-mei) van dit jaar. Deze beide laatste

leeftijdsgroepen zijn qua gewicht niet van elkaar te onderscheiden (Lange e.a., 1986). Voor

exemplaren uit ren seizoen is lichaamsgewicht na het gewicht van de ooglens de beste

indicatorvoor de leeftijd (Vandorpe e.a., 1981).

De exemplaren tussen 13 en 22 gram behoren waarschijnlijk tot de zomer-geboortegolf

(juli). Het verschil wordt bij de vrouwtjes mogelijk versterkt door zwangerschap in de oudere

groep. De gewichten van de 6 vrouwtjes bosmuizen, die zwanger waren (geweest), varieerden van

22,0 tot 27,5 gram; deze zaten dus allemaal in de groep met een gewicht boven de 21 gram (n=

12 ex.). De drie rosse woelmuizen, die zwanger waren of dit onlangs waren geweest, wogen

tussen de 22,0 en 26,0 gram en zaten dus ook in de "zware" groep. Overigens was het aantal

vrouwtjes, dat nu (medio oktober) nog zwanger was, gering. AIleen bij ren vrouwtje bosmuis

werd zwangerschap daadwerkelijk vastgesteld. Dit exemplaar woog op 17 oktober 27,5 gram en

twee dagen later 30,5 gram. De andere reproducerende vrouwtjes waren waarschijnlijk niet meer

zwanger, maar dit onlangs wel geweest. In 1968 eindigde het voortplantingsseizoen van de

bosmuis in het bosje Horst in de tweede week van oktober. Voor de rosse woelmuis was dit 10

de tweede helft van oktober (Smits, 1968). Het bosje Horst ligt vlakbij het bosje Eikenhorst

aan het Wychense Yen, waar onze vallijnen III-1 en III-3 lagen.

In de gewichtsgroep van 13-21 gram werd bij ons onderzoek geen enkel reproducerend vrouw

tje aangetroffen. Dit ondersteunt de conclusie, dat deze groep bestaat uit jonge exemplaren

van circa drie maanden oud. Hierbij moet wel opgemerkt worden, dat helaas niet van alle

gevangen exemplaren consequent de voortplantingsstatus genoteerd is. Bij een onderzoek in

november 1968 op het landgoed Heijendaal (Nijmegen) werd ook een scheiding vastgesteld tussen

twee generaties bij de bosmuis en de rosse woelmuis bij 21 gram. Bij sectie bleek, dat de

zwaardere exemplaren veelal hadden deelgenomen aan de voortplanting, terwijl dit bij de

lichtere individuen in het geheel niet het geval was (van de Logt, 1968).

AIle exemplaren van beide soorten onder de 13 gram kunnen "juveniel" genoemd worden. Bij

de bosmuis en mogelijk ook bij de rosse woelmuis zijn dit net zelfstandig geworden exemplaren
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van de herfstgeboortegolf (september). Volgens de in paragraaf 3.2.1. gegeven criteria voor

leeftijd is het wellicht acceptabel om aile exemplaren boven de 21 gram "adult" te noemen.

Lange e.a. (1986) gaan uit van een scheiding tussen subadult en adult bij 50 %

geslachtsrijpheid. Het overeenkomstige gewicht is dan circa 15 gram. Geslachtsrijpheid is

echter bij de herfstgeneratie een slecht bruikbaar criterium, aangezien deze zich immers pas

na de winter voortplant.

AHeen bij bosmuis en rosse woelmuis waren zoveel vangsten, dat "generaties" onderscheiden

konden worden. Bij de andere soorten was het aantal gewogen exemplaren te gering.

Er was geen belangrijk verschil in gewicht tussen de dood of stervend aangetroffen bos

spitsmuizen (gemiddeld 7,6 gram, n=7) en de levend gevangen exemplaren (gem. 7,8, n=5).

Van de gevangen en gesekste (sub)adulte rosse woelmuizen was 40% een mannetje. Bij de
bosmuizen was dit 55%.

Tabe1 8. Gemidde1de gewichten van gevangen k1eine zoogdieren (gram)
Afkortingen zie tabe1 5

1eeftij d

sekse SorexSorexClethMicroMicroMicroApodeMus
a=c

minglaarvagrminsylmus

juvenie 1

10,8(3)12,0(1) 10,1(6)

subadu1t

M 16,4(20) 17,5(41)
V

15,0(24) 15,7(30)
M&V

15,7(48) 16,7(72)

adult

M 24,1(6) 23,9(11)
V

23,4(15) 24,3(12)
M&V

23,6(21) 24,1(23)

subadu1t&

M 18,2(26) 23,3(3)23,5(2)5,5(1)18,9(52) 17,5(1)
adult

V 18,2(39) 15,5(1)34,5(1)5,3(3)19,4(42)
M&V 7,7(12)

18,2(65) 21,4(4)27,2(3)5,4(4)18,5(95)

allen

7,7(12)3,0(1)17,9(68) 19,5(5)27,2(3)5,4(4)18,0(101) 17,5(1)

range

6,5-9,010,0-30,022,5-34,58,5-28,5
12,0-33,0

5,0-5,5

Tussen haakjes steekproefgrootte NB. Niet aIle individuen werden gesekst.
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Fig. 4. Frequentieverdeling van de gewichten van bosmuis Apodemus sylvaticus mannetjes.
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Fig. 5. Frequentieverdeling van de gewichten van bosmuis Apodemus sylvaticus vrouwtjes.
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Fig. 6. Frequentieverdeling van de gewichten van bosmuizen Apodemus sylvaticus.
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Fig. 7. Frequentieverdeling van de gewichten van rosse woelmuis Clethrionomys glareolus
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Fig. 9. Frequentieverdeling van de gewichten van rosse woelmuizen Clethrionomys glareolus.
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4.2. Overige waaInemingen

In het gebied direct ten oosten van de stad Nijmegen en in de Bruuk e.o. zijn bat

detector-excursies gehouden. Boven het Meertje nabij Ubbergen werden watervleermuizen Myotis

daubentonii, laatvliegers Eptesicus serotinus en dwergvleermuizen Pipistrellus

pipistrellus/nathusii gehoord. De laag over het water vliegende watervleermuizen werden met

behulp van zaklantaarns ook goed gezien. De rosse vleermuis Nyctalus noctula werd alleen hoog

overvliegend gehoord bij het W ylerbergmeer. Bij de Bruuk werden alleen dwergvleermuizen

waargenomen.

Ben aantal egels Erinaceus europae:lS, een muskusrat Ondatra zibethicus en een wezel

Mustela nivalis werden aangetroffen als verkeersslachtoffer en een aardmuis Microtus agrestis

als verdrinkingsslachtoffer in een veedrinkput nabij vallijn III-6 (Wychense Yen). Langs de

Nieuwe Leijgraaf in de Bruuk lag een woelrat Arvicola terrestris met onbekende doodsoorzaak

en bij het Wychense Ven een dito haas Lepus capensis. Na afloop van het kamp werd bekend, dat

op 19 oktober een doodgereden steenmarter Martes foina op de Rijksstraatweg in Ubbergen

gevonden was. Sporen van reeen Capreolus capreolus waren aanwezig in de Bruuk en de

Groenlanden. Vossen werden bespeurd in de Bruuk, de Groenlanden en op de Sint-Jansberg. Op

enkele plekken in de bossen van de stuwwal werden eekhoorns Sciurus vulgaris gezien. De

aanwezigheid van konijn~n Oryctolagus cuniculus en mollen Talpa europaea werd op diverse

plaatsen opgemerkt. De losse zoogdierwaarnemingen zijn vermeld in tabel 9.

Tijdens het kamp werden in totaal minstens 25 "soorten" zoogdieren waargenomen. Hierbij

moet opgemerkt worden, dat Sorex araneus en S. coronatus en de beide dwergvleermuizen niet

van elkaar onderscheiden zijn. In tabel 10 staat een overzicht met het type waarneming.
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Tabe1 9. Waarnemingen van zoogdieren (exc1. 1ive-trap-vangsten) in het Rijk
van Nijmegen 16-20 oktober 1985.

Soort

Erinaceus

europaeus

Talpa

europaea

datum

19-X
19-X
18-X
18-X
18-X
18-X

19-X
20-X
20-X
20-X
20-X
20-X
20-X
20-X
17 -x
17 -x

Amersfoort
coordinaten
192 -422
192 -428
190 -419
192 -428
191 -426
192 -422

192 -429
192 -428
195 -423
195 -422
195 -421
195 -420
194 -424
195 -419
191 -418
194 -419

aanta1

1
1
1
1
1
1

opmerkingen

verkeerss1achtoffer
It

zichtwaarneming
verkeerss1achtoffer

It

It

mo1shopen
It

It

It

It

It

It

It

It

Hyotis 17-X
daubentonii

189 -428 1 bat-detector-waarneming

Pipistrellus

spec.

Nyctalus
noctula

Eptesicus
serotinus

Lepus

capensis

17-X
17-X
17-X
17-X
17-X
18-X

17 -x

18-X

17 -x
16-X

190 -424
190 -423
189 -426
190 -428
195 -420
186 -427

193 -428

189 -426

191 -418
182.3-423.4

1

1

1
1

bat-detector-waarneming
It

It

It

It

It

bat-detector-waarneming

bat-detector-waarneming

zichtwaarneming
resten zonder schede1

Oryctolagus
cuniculus

19-X
17 -x
18-X
17 -x
18-X
18-X
19-X
18-X
17 -x
17 -x

191 -430
190 -431
190 -431
191 -418
191.4-417 .4
191.3-417.6
182 -423
191 -431
190.6-431.1
193 -417

1
1
1
3

?
1
1
1
1

vers dood
in braakba1
vers dood

1evend gezien
keute1s

1evend gezien
It

It

It

It

, myxomatose
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Sciurus

vulgaris

Clethrionomys

glareolus

18-X

19-X
18-X

20-X

17-X

190

191

189
191

194

-427
-420

-426

-417

-419

1
1
1
1

1

1evend gezien"
"
"

resten met schede1

Arvicola

terrestris

Ondatra
zibethicus

!1icrotus

agrestis

Vulpes vulpes

!1ustela

nivalis

!1artes

foina

!1eles meles

Capreolus

capreolus

19-X

17-X
17-X

16-X

20-X

17-X

17-X
17-X

17-X

19-X

17-X

17-X

17-X
20-X

18-X

19-X

16-X

17-X

17-X
16-X

195.2-419.2

191.3-430.4

192 -427

182.4-423.5

191 -430

193 -417

192.7-417.1
194.9-419.0

190- 420

190.7-427.4

186 -420

192 -417
191 -417

184.9-422.3
191 -418

194 -419

191.2-430.4
195.0-419.5

194.7-418.8

191.3-430.4

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

4
1

1

zie bij1age 3

keute1s, det. R. Hoeve
verkeerss1achtoffer

zie bij 1age 3

zichtwaarneming

prenten

geur
zichtwaarneming

verkeerss1achtoffer

verkeerss1achtoffer

(leg. J.J. Dirkmaat)

burcht
"

prenten

slapend in duiker

prenten

prenten"
"
"
"
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Tabe1 10. Zoogdiersoorten en type waarneming.

veld-

gevangendoodsporenbat-

waarneming

gevondendetector

Erinaceus europaeus

XX

Sorex araneus/coronatus

XX
Sorex minutus

X
Crocidura russula

X

Talpa europaea

X

Hyotis daubentonii

X

Pipistrellus pipistrellus/nathusii

X

Nyctalus noctula

X

Eptesicus serotinus

X
Lepus capensis

XX

Oryctolagus cuniculus

XXX

Sciurus vulgaris

X

Clethrionomys glareolus

X
Arvicola

terrestris X
Ondatra zibethicus

XX
Hicrotus arvalis

X
Hicrotus agrestis

X

Hicromys minutus

X

Apodemus sylvaticus

X
Hus musculus

X
Vulpes vulpes

XX
Hustela nivalis

XX
Hartes foina

X
Heles meles

XX

Capreolus capreolus
X
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5. KLEINE-ZOOGDIERENONDERZOEK IN HET RUK VAN NUMEGEN

In het verleden zijn al diverse onderzoekingen naar kleine zoogdieren uitgevoerd in het Rijk

van Nijmegen. Ben vroege voorbeeld is een onderzoek naar populatieschommelingen van de

veldmuis Microtus arvalis in de Ooypolder (feunissen, 1937). Vanaf het midden van de jaren

zestig wordt in het Rijk van Nijmegen onderzoek met live-traps gedaan. Berst geschiedde dit

door de afdeling Dieroecologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen met als resultaat eeo

reeks van studentenverslagen (Hallmann, 1964; Bauer & Hamers, 1965; Thimister, 1965; KInes,

1966; Lausen, 1966; Willems, 1966; van Gorp, 1968; van de Logt, 1968; Smits, 1968). Var,1.f

1979 heeft de NJN diverse terreinen in het Rijk van Nijmegen op kleine zoogdieren onderzocht.

In 1980 inventariseerde het Staatsbosbeheer het Reichswald met live-traps en de Bruuk met

klapvallen. In 1987 deed het RIN een deel van de stad Nijmegen.

Voor de vergelijking van alle gebieden met betrekking tot de samenstelling van de

populaties kleine zoogdieren is uitgegaan van de verhouding van de aantallen vangsten tussen

de verschillende soorten. In een aantal gevallen zijn de gegevens van dicht bij elkaar

gelegen monsterpunten samengevoegd.

Rosse woelmuizen Clethrionomys glareolus zijn veel aangetroffen in bossen en bosjes.

Nijmegen-oost heeft een erg eenzijdige kleine-zoogdierenfauna, met sterke dominantie van de

bosmuis Apodemus sylvaticus en wat huisspitsmuizen Crocidura russula. Opmerke:ijk is het

relatief hoge aandeel van de huisspitsmuis in de (gevangen) muizenfauna bij Ubbergen. Enkele

gebieden zijn in twee of drie jaar gelnventariseerd. Vergelijking tussen de jaren is echter

niet goed mogelijk, omdat de vallen veelal niet op dezelfde plek stonden of er in een andere

tijd van het jaar gevagen is.

Opmerkelijk is het ontbreken van rosse woelmuis en bosmuis in de Groenlanden in 1979.

Terwijl de vallen toen in de buurt stonden van de vanglokaties van ons onderzoek (1985), was

de muizenfauna geheel anders. De veldmuis domineerde. Wellicht heeft dit te maken met het

feit, dat er in 1979 meer gras en minder opgaande begroeiing aanwezig was.
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Tabe1 11. Procentue1e samenstelling van de kleine-zoogdierenfauna in terreinen in het

Rijk van Nijmegen.

- 13 - - 2 - - - - - 17
8 - - - - - - - - - - 1

- 50 74 49 55 96 30 83 58 55 58 42 50 26 75 75 9231 42 56

3 - - 80

3 4 ~ -Z-..§.
o 11 17 1 9 2

31 58 43

3
10

87
37 54 17 75 19 18

14 15 16 17 18 19 20 21
143 - 1 5

1 2 - 17
1

43
4 20
- 31 17 37

q 10 11 12 13

- 16 - 6

4

2 3
- 42 15 28 45

7 57 7
- 221

21
Sorex araneus/coronatus 17
Sorex minutus 3
Crocidura russula

Clethrionomys glareolus
Microtus arvalis

Microtus agrestis

Micromys minutus
Apodemus sylvaticus
Mus musculus

N 29 85 54 23 88 34 39 20 25 98 58 52

1007

327 71 6 161 91 ?
156

?

1) Hatertse Vennen, coord. 183-422, zomer 1964 (Ha11mann, 1964)

2) bosje Dukenburg, 183-425, sept.-dec. 1964 (Ha11mann, 1964)

3) bosje De Horst, 183-423, tweede he1ft 1968 (Smits, 1968)
4) terre in steenfabriek Groen1anden, 190-431, aug. 1979 (W. Helmer, in brief)
5) Groen1anden, 191-430, aug. 1979 (W. Helmer, in brief)
6) Groenlanden, 191-430, okt. 1985 (dit onderzoek)

7) Bruuk, 194-419, aug. 1980 (archief SBB regio Rivieren1and)
8) Bruuk, 194-419, okt. 1985 (dit onderzoek)

9) Reichswa1d, 195-418, okt. 1980 (archief SBB regio Rivieren1and)
10) tussen Bruuk en Reichswa1d, 195-419, juni 1984 (Hollander, 1984)

11) omg. Ubbergen, 191-427, oktober 1981 (DoreI , 1982) NB. minus raai 4, waar een

onderzoek naar de huisspitsmuis werd uitgevoerd
12) Duive1sberg, 192-426, mei-okt. 1983 (Pe1zers & van de Reest, 1984)
13) Duive1sberg, 192-425, sept. 1984 (Beukema, 1984)

14) Ons Erf, 192-425, sept. 1984 (Beukema, 1984)

15) Ons Erf, 192-425, sept. 1986 (Hollander, 1986)
16) Ons Erf, 192-425, apri1 1988 (Schmahl, 1990)

17) boswachterij Groesbeek, 190-421, okt. 1985 (dit onderzoek)
18) Sint-Jansberg, 192-417, okt. 1985 (dit onderzoek)

19) Wychense Ven, 182-423, okt. 1985 (dit onderzoek)

20) buitenwijken Nijmegen-oost, 189-428, mei 1987 (van Nispen tot Pannerden, 1989)
21) Nijmegen-oost, 188-428, mei 1987 (Van Nispen tot Pannerden, 1989)
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6. DISCUSSIE OVER HET VOORKOMEN VAN KLEINE ZOOGDIEREN

Bij het onderzoek met behulp van live-traps werden negen soorten muizen en spitsmuizen

gevangen. Twee soorten, die eerder in het Rijk van Nijmegen aangetroffen zijn, werden tijdens

dit kamp niet waargenomen, namelijk de waterspitsmuis Neomys fodiens en de hazelmuis
Muscardinus avellanarius.

Deze laatste soort is eenmaal in dit gebied aangetroffen. In 1937 yond dr. R. Teunissen

bij de Leemkuil in het SBB-reservaat de Duivelsberg drie hazelmuizen in winterslaap

(Teunissen, 1937a; van Laar, 1971, 1984). Ondanks gericht onderzook, laatstelijk in 1983

(pelzers & van der Reest, 1983) is de hazelmuis niet meer in dit gebied aangetroffen. In de

periode 1978-1990 hebben ieder vOOljaarvangemmers voor amfibieen bij de Leemkuil gestaan.

Hierin zijn de volgende kleine zoogdieren aangetroffen: bosspitsmuizen Sorex

araneus/coronatus, huisspitsmuis Crocidura russula, rosse woolmuis Clethrionomys glareolus,

veldmuis Microtus arvalis, aardmuis Microtus agrestis en dwergmuis Micromys minutus; echter

geen hazelmuizen. Bosmuizen Apodemus sylvaticus zijn waarschijnlijk in staat om uit de emmers

te springen. De hazelmuis is waarschijnlijk uitgestorven in het Rijk van Nijmegen.

Hoewel tijdens dit kamp een aantal vallijnen stond in biotopen, die geschikt kunnen zijn

voor de waterspitsmuis (o.a. I-7langs de Oude l..eijgraaf in de Bruuk, II-4 aan de rand van

een plas in de Groonlanden, III-2 en III-5 aan de oover van het Wychense Yen, IV-3 in het dal

van de Molenbeek op de Sint-Jansberg, IV-4 bij de Geuldert, een plas aan de voot van de

Sint-Jansberg), werd deze soort helaas niet gevangen. Hierbij moot opgemerkt worden, dat het

als aas gebruikte standaardmengsel niet bij uitstek geschikt is om waterspitsmuizen te

vangen. In de Bruuk is de soort recent nog gevonden. Pelzers (1984) meldt hier twee

zichtwaamemingen van de waterspitsmuis sinds 1980. De soort is in deze periode overigens ook

dood aangetroffen in de Bruuk (databank Contactgroop Zoogdier Inventarisatie bij het

Biogeografisch Informatie Centrum van het IKC-NBLF). De geschikte oppervlakte is echter

relatief klein en het gebied is nogal geisoleerd. In de Ooypolder is de waterspitsmuis voor

het laatst in het begin van de jaren zeventig aangetroffen. Van de Sint-Jansberg en het

Wychense Yen zijn geen recente waamemingen bekend. Op de Sint-Jansberg is de waterspitsmuis

wel in het verleden aangetroffen (Husson, 1957). In het reservaat Hatertse en Overasseltse

Vennen, waar het Wychense Yen deel van uitmaakt, is de waterspitsmuis voor het laatst

waargenomen in 1959. Dit betrof vangsten bij het Meeuwenven en het Uiversnest

(grijze-documentenarchief IKC-NBLF, sectie mc, dossier Hatertse en Overasseltse Vennen).

Ondanks een gericht onderzook werd waterspitsmuis in 1964 hier niet meer aangetroffen

(Hallmann, 1964).

Bosspitsmuizen werden tijdens deze inventarisatie vooral gevangen op vochtige plekken met

een hoogopgaande kruidlaag. Ben dwergspitsmuis Sorex minutus werd gevangen in droge heide.

Huisspitsmuizen werden aangetroffen in gebouwen en op erven. Rosse woolmuizen hielden zich
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vooral op op plekken met een dichte kruidlaag. De aanwezigheid van een boomlaag lijkt voor

deze sooft van minder belang. Dit geldt nog sterker voor de bodemvochtigheid. De enige

vallijn met veldmuizen stond in een relatief lage vegetatie tussen een weiland en een plas.

In een ruigte en een schraal grasland in de Bruuk en in een droge heide werden aardmuizen

aangetroffen. Dwergmuizen waren aanwezig in een griend, in rietruigtes en op het erf van een

boerderij. Bosmuizen werden bijna overal aangetroffen. Op plekken met weinig dekking in de

vorm van een kruidlaag kwam deze sooft evenwel niet of weinig voor. Huismuizen werden

gevangen in een woonhuis en tevens in een rietruigte. De genoemde biotoopvoorkeuren komen

over het algemeen goed overeen met wat uit de literatuur bekend is (zie Wammes, 1979 en Lange

e.a., 1986).
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7. AANBEVELINGEN VOOR DE LANDINRICHTINGSPROJECTEN GROESBEEK EN OOYPOLDER

GROESBEEK

In het bekken van Groesbeek verkeert de voorbereiding van de ruilverkaveling in haar laatste

fase. Het voorontwerp is onlangs gepubliceerd. In dit gebied is de Bruuk een kemgebied voor

zoogdieren. Hier komt een zeer gevarieerde kleine zoogdierenfauna voor, met als belangrijkste

soort de waterspitsmuis Neomys fodiens. Het is gewenst, dat dit leefgebied verbonden wordt

met andere waterrijke terreinen, waar deze soort voorkomt. Hiertoe moet natuurontwikkeling

langs de Leijgraaf richting Duitse grens mogelijk gemaakt worden. Dan wordt via het Duitse

poldergebied de Duffelt bij Kranenburg een verbinding gelegd met de Ooypolder. Dit biedt ook

mogelijkheden voor de aardmuis Microtus agrestis en de dwergmuis Micromys minutus. Daar deze

beide laatste soorten ook in droge biotopen voorkomen, is een verbinding met het nabijgelegen

Duitse Reichswald in dit geval ook van belang. Tussen het Reichswald en de Bruuk ligt nu een

kale, agrarisch gebruikte strook van circa 300 m breed. Ook voor vleermuizen lijkt het van

groot belang, dat hier verbindingen in de vorm van lijnvormige opgaande begroeiing aangelegd

worden. Dan kunnen vleermuizen uit kolonies in oude holle bomen in het Reichswald de Bruuk

als foerageergebied gebruiken. In de Bruuk zelf zijn zeer weinig oude bomen. In dit onderzoek

en in een eerdere studie (Schmahl, 1988) werden opvallend weinig vleermuizen in en rond de

Bruuk aangetroffen. Verder is het gewenst om de Bruuk op dezelfde wijze direct te verbinden

met de dorpskem van Groesbeek, waar kolonies zijn van de Dwergvleermuis Pipistrellus

pipistrellus en mogelijk van de Laatvlieger Eptesicus serotinus (van der Coelen, 1989). Deze

verbinding kan bijvoorbeeld gelegd worden langs de Drulse Beek.

Op de Sint-Jansberg leeft een dassenpopulatie (4 hoofdburchten), die een geheel vormt met

de grote populatie van het Reichswald. Van oudsher hebben er dassen Meles meles geleefd op de

Sint-Jansberg. De burcht bij de Drie Meertjes wordt genoemd door Visser (1937). Hij spreekt

zelfs van twee "kolonies" aldaar. De plek van de burcht bij het Zevendal staat op een kaart

van 1912 aangegeven als "het Dassengat" (Wandelkaart van de Plasmolen en omstreken, uitgave

H. Prakke). In het midden van de jaren zeventig waren er echter geen bel open burchten meer in

de Sint-Jansberg (Dirkmaat, 1979). In 1979 was de burcht bij de Drie Meertjes voor het eerst

weer bewoond (van Moll & Dirkmaat, 1980) en in 1980 die bij het Zevendal ook (Anonymus,

1981). Momenteel zijn er zelfs vier belopen hoofdburchten in de Sint-Jansberg. Deze populatie

is waarschijnlijk afhankelijk van immigratie vanuit het Reichswald. Toen daar tot in het

begin van de jaren zeventig dassen in het kader van rabiespreventie bestreden werden, raakte

de populatie op de Sint-Jansberg uitgestorven. Na het stoppen van de vervolging in het

Reichswald verschenen er weer dassen op de Sint-Jansberg. In dit gebied gaat het zeker niet

slecht met deze soort. Het grootste knelpunt was het gedeelte van de relatief drukke weg

tussen Milsbeek en Groesbeek, waar deze als holle weg tussen het Reichswald en de

Sint-Jansberg loopt. Hier zijn onlangs dassetunnels aangelegd. In het noorden van het bekken
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van Groosbeek ligt het foorageergebied van een kleine dassenpopulatie m,~tburchten op het

landgoed Nederrijk, de Duivelsberg en het Duitse deel van de Wylerberg. Bevordering van

migratie naar dit gebied is gewenst. De foorageerroute van deze dassen over de Oude

Kleefsebaan is onlangs voorzien van een dassentunnel.

OOYPOLDER

In de Ooypolder is een herinrichting in voorbereiding. Momenteel wordt gewerkt aan het

voorontwerp. Het is mede met het oog op zoogdieren gewenst om verbindingszones te crd~ren

tussen de natuurgebieden langs de Waal en die op de stuwwal (zie het Natuurbeleidsplan). L·~

beste plaats hiervoor lijkt een trace vlak langs de landsgrens tussen het Wylerbergmeer en de

Ooyse Graaf ter hoogte van de Thomse Molen. De afstand is hier relatief kort en er zijn

weinig storende elementen zoals wegen, brede waterlopen en bebouwing. De verbindingszone kan

onder meer van belang zijn voor kleine zoogdieren, zoals de waterspitsmuis, die mogelijk nog

in de Groonlanden voorkomt, en voor marterachtigen zoals de das. In het kader van plannen om

te komen tot een extensivering van het agrarisch gebruik van de Millingerwaard, lijkt het

mogelijk, dat een dassenpopulatie gelntroduceerd wordt. In de Millingerwaard blijft een

oppervlakte van circa 38 ha hoogwatervrij. Dit terrein bestaat ten dele uit rivierduintjes.

De beplanting langs de Kouwendijk dwars door het Circul tussen Het Meer en het dorp Ooy moot

gehandhaafd blijven, omdat dit nu een deel is van de foorageerroute van vleermuize:-I, die op

de stuwwal dagverblijfplaatsen hebben. Dit geldt ook voor de Hubertusweg (Schmahl, 1988). In

de bossen op de rand van de stuwwal zijn veel kolonies van vleermuizen (Helmer, 1982, 1983,

1989). Een te ontwikkelen moeraszone langs Het Meer kan verder als dwarsverbinding dienen.

Voor de Millingerwaard en de Groonlanden bestaan plannen om te komen tot reservaten met

extensieve begrazing. Met behulp van beheersovereenkomsten streeft men hetzelfde na voor de

omgeving van de Oude Waal. Dit zal ten opzichte van het huidige grondgebruik gunstig zijn

voor kleine zoogdieren.
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Bijlage 1. Biotoopbesehrijving van vallijnen

Bijlage la. Biotoopbesehrijving van vallijnen in de Bruuk

vallijn 1-11-21-31-41-51-6

milieutype

struweelloofbossehraalgriendsehraalloofbos

grasland
grasland

bodem
l6ssleeml6ssleeml6ssleeml6ssleeml6ssleeml6ssleem

voeht
voehtigvoehtigvoehtigvochtignat-drassig droogjvast

helling

vlakvlakvlakvlakvlakglooiend

boomlaag

- bedekking 0%
- dominante

soorten

- overige
soorten o.a.

75-100%

eik

0% 75-100% 0%

sehietwilg

eik

75-100%

eik

berk

struiklaag

- bedekking
- dominante

soorten

- overige
soorten o.a.

25-50% 0%

meidoorn,

lijsterbes

braam, wilg

0% 0% 25-50%

lij sterbes

vuilboom,
meidoorn

wilgeroosj e,
wederik

50-75%
> 50 em

veldrus,

hennegras

kruidlaag
- bedekking

- hoogte
- dominante

soorten

- overige
soorten o.a.

75-100%

> 50 em

riet,braam,
framboos,
brandnetel

hennegras,
pitrus

0-25%
> 50 em

liesgras

75-100% 50-75%

> 50 em > 50 em

veldrus, brandnetel

blauwe knoop
wederik

rolklaver, engelwortel, wederik,

tormentil hennegras struisgras

25-50%
0-25 em

wi tbol,

bochtige smele

pijpestrootj e

moslaag

- bedekking
- verspreidj

in pollen

0-25%

verspreid

0-25%

verspreid

0-25%

verspreid

0% 75-100%

verspreid

0%

strooisellaag
- dikte
- materiaal

< 2 em

grassen

> 2 em

blad
< 2 em < 2 em

(sehijn)gras blad

0% > 2 em

blad

milieutypes
binnen 50 m

v.d. vallijn

sehraalland, idem

populierenbos
wilgenstruweel idem wilgenstruweel schouwpad



Bijlage lb. Biotoopbesehrijving van vallijnen in de Groenlanden

vallij n II-III-2III-3III -4III-5

milieutype

grasland oprietveldstruweeloever vanruigte
steenfabriekterr. bodem

kleikleikleikleiklei
voeht

droog/vastvoehtigvoehtignat-drassig voehtig
helling

glooiendglooiendglooiendglooiendvlak III-6

greppel

klei

voehtig

glooiend

boomlaag
- bedekking
- dominante

soorten

- overige
soorten o.a.

struiklaag

- bedekking
- dominante

soorten

- overige
soorten o.a.

0% 0%

0-25% 0%

hondsroos,

wilg, braam

0-25%

wilg

50-75%

braam,

wilg

0%

0-25%

wilg

0%

0%

0%

0-25%

wilg

kruidlaag

- bedekking

- hoogte
- dominante

soorten

- overige
soorten o.a.

75-100%

25-50 em

kweek,
theunisbloem

paardebloem

75-100% 50-75% 50-75%

25-50 em > 50 em > 50 em

watermunt, kweek, riet, kweek,
riet,lisdodde akkerdistel braam

penningkruid winde, munt,
bereklauw honingklaver

75-100% 75-100%

> 50 em 25-50 em

akkerdistel, kweek,
bereklauw bereklauw

moslaag

- bedekking

0%75-100%50-75%25-50%0%0%

- verspreid/

-verspreidverspreidverspreid
in pollen strooisellaag- dikte

00%0%000
- materiaal

milieutypes

kunstweide,struweelstruweelwater,bietenakkerkunstweide,
binnen 50 m

ruigte bietenakkerwater
v.d.

vallijn



Bijlage Ie. Biotoopbesehrijving van vallijnen bij het Wyehense Ven

vallijn

III-lIII-2III-3III -4III-5III-6

milieutype

loofhout-loofbosloofbosgreppelmeeroeverloofbos

aanplant bodem

zandhumeuszandzandzandzand

voeht
droog/losnat-drassig droog/losvoehtigvoehtigvoehtig

helling

vlakvlakvlakglooiendvlakvlak

boomlaag
- bedekking

0-25%50-75%75-100%0%0%25-50%
- dominante

eikels,eik, berk,--els,
soorten

wilgvuilboom wilg

- overige soorten o.a.

grassen

75-100%

> 50 em

75-100%
> 50 em

riet,
brandnetel

moerasandoorn,

moerasspiraea

struiklaag

- bedekking

25-50%25-50%

- dominante
vuilboom,braam

soorten
eik,braam

- overige
lijsterbes

soorten o.a.

kruidlaag
- bedekking

25-50%25-50%

- hoogte

25-50 em25-50 em
- dominante

grassen,riet

soorten

veldbies

- overige

-wolfspoot,

soorten o.a.
melkeppe

25-50% 0%

lijsterbes, 
braam

0-25%
25-50 em

grassen,
varens

kamperfoelie -

0% 75-100%

braam, els,

wilg

75-100%

> 50 em

riet

pitrus, gras,
brandnetel

moslaag

- bedekking

0-25%0-25%0-25%0%0%0-25%

- verspreid/
verspreidverspreidverspreid

--in pollen

in pollen strooisellaag- dikte
> 2 em< 2 ern> 2 ern< 2 em< 2 ern> 2 em

- materiaal
blad,grasriet,bladblad grasgrasblad,gras

milieutypes

loofbosopen wateridemkunstweide,graslandgrasland
binnen 50 m

grasland
v.d.

vallijn



Bijlage Id. Biotoopbesehrijving van vallijnen op de Sint-Jansberg

vallijn IV-l IV-2 IV-3 IV-4 IV-5 IV-6

vijveroever naaldbosmilieutype

bodem

voeht

helling

houtwal

lossleem

droog/los

glooiend

loofbos

zand

droog/los
glooiiend

beekoever

zand zand

nat-drassig voehtig
v1ak v1ak

zand

droog
v1ak

grens naaldbos
weiland

zand

droog/los
v1ak

50-75%

zoete kers

boomlaag
- bedekking
- dominante

soorten

- overige eik
soorten o.a.

25-50%

beuk

eik, berk,

kastanje

0-25%

els
0-25%

berk

eik

25-50%

larix

kastanje

25-50%

larix

kastanje

struiklaag

- bedekking
- dominante

soorten

- overige
soorten o.a.

0-25%

braam

vlier

0-25%

lij sterbes

0-25%

v1ier

0% 0% 0%

25-50%

25-50 em

klimop

kruidlaag

- bedekking

- hoogte
- dominante

soorten

- overige varens,
soorten o.a. brandnetel

0-25%

25-50 em
varens

50-75%
> 50 em

liesgras

50-75%

> 50 em
riet

75-100%

> 50 em

braam

varens
?

75-100%
> 50 em

braam

varens

moslaag

- bedekking
- verspreid/

in pollen

strooisellaag
- dikte

- materiaal

milieutypes
binnen 50 m

v.d. vallijn

0-25%

verspreid

< 2 em

blad

akkers,
weiland

0%

< 2 em

b1ad

idem

50-75%

verspreid

?

idem

0%

o

loofbos

50-75%

verspreid

< 2 em

naa1den

gras1and

50-75%

verspreid

< 2 em

naa1den

idem



Bij1age 2. Gegevens van dieren, waarvan materiaa1 in co11ecties opgenomen is.

Dood of stervend aangetroffen in Lon&Worth-va11en

Soort Amersfoort

coordinaten

datum sekse W HB T HF+ HF- opmerkingen co11.

Sorex a-c 182.4-432.5 18-X-1985

Sorex a=c 192.0-416.8 18-X-1985
Sorex a-c 182.8-423.4 19-X-1985

Sorex a=c 182.6-423.6 19-X-1985

Sorex a-c 182.8-423.4 19-X-1985

Sorex a-c 182.4-423.5 20-X-1985

Sorex a-c 182.4-423.5 20-X-1985

8 56 97 14,7 13,2 huid,schede1 RMNH

6,5 56 98 13,4 12,5 huid,schede1 RMNH

7,5 57 99 14,3 12,8 huid,schede1 RMNH

7,5 62 104 14,4 13,1 huid,schede1 RMNH

8,7 63 104 14,5 13,4 huid,schede1 RMNH
7,5 61 106 13,9 13,1 huid,schede1 RMNH
7 57 95 13,6 12,8 huid,schede1 RMNH

Sorex min 190.0-421.2 19-X-1985 3 44 83 11,6 10,7 huid,schede1 C.A.W. Bosman

C1eth gla 192.4-416.7 18-X-1975 M 10

Micro min 195.4-419.6 18-X-1985 V? 5

70 106 17,3 16,4 huid,schede1 C.A.W. Bosman

50 98 14,3 13,5 huid,schede1 C.A.W. Bosman

Apode sy1 191.2-430.4 18-X-1985

Apode sy1 195.2-419.2 19-X-1985

"Los" dood gevonden

M 14 75 149 22,0 20,8 huid,schede1 C.A.W. Bosman

M 18.5 85 169 20,8 19,9 huid,schede1 RMNH

Sorex a=c 190.6-430.2 18-X-1985

Micro agr 182.4-423.5 17-X-1985

8 67 112 14.3 13.1 huid,schede1 RMNH

in put,sched. C.A.W. Bosman

Arvic ter 195.2-419.2 19-X-1985 - 150

W = gewicht (gram)
HB = 1ichaams1engte (mm)

T = staart1engte (mm)
HF+ = achtervoet1engte met nage1 (mm)

HF- = achtervoet1engte zonder nage1 (mm)

schede1 C.A.W. Bosman

Arvic(ola) ter(restris). Overige afkortingen zie tabe1 5.
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